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PUBLIKA DANKO

E n  la dauro de m ia vojago al la kon
greso kaj revojaĝo de la kongreso kaj 
tiom  pli e n la  tuta tempo de la kongreso 
m em  m i ricevadis de ĉiuj flankoj tre 
multe da signoj de sincera am ikeco, 
kiuj m in  tre tusis kaj restos c iam  en 
m ia memoro. K rom  la partoprenantoj 
en la kongreso ankaŭ grandega multo 
da forestantaj esperantistoj el plej diver
saj landoj kaj urboj esprim is al m i letere 
plej korajn bondezirojn kaj plej entusias
m a n  gratulojn, ktp. Ne havante la eblon 
danki ĉiun aparte, m i permesas al mi 
esprim i per la gazetoj esperantistaj m ian 

komunan koran dankon al ĉiuj miaj 

am ikoj.
A partan dankon m i esprimas al la 

em inentuloj kaj reprezentantoj de la 

urboj Parizo, Boulogne, Folkestone, 
Dover kaj Calais por la kora kaj hono
ranta akcepto, k iun  ili sub m ia  adreso 

faris al la afero Esperanta.
Sed la plej grandan dankon m i espri

mas en m ia nom o kaj sendube ankan en 
la  nom o de ciuj esperantistoj, al S-ro

K. M ic h a u x  kaj li aj helpantoj, a I kies 

energia kaj senlaca laborado ni suldas 
la tutan kongreson kaj la ĝojon kaj suk
cesojn, k iu jn  ĝi alportis al ni.

Uzante la okazon, m i sciigas ankaŭ 
la am iko jn  esperantistojn, ke post kelka 
tempo eliros oficiala raporto pri la kon 
greso kaj tie estos montritaj la adresoj, 
sub kiuj oni devas sin turni kun ĉio, kio 
koncernas la « Provizoran L ingvan  

Kom itaton » kaj la « Provizoran K o m i
taton de Organizado ». L a  raporto ne 
povas esti pretigita tiel rapide, kiel ni 
dezirus, kaj la esperantistoj volu par
doni la prokraston.

L .-L. ZA M E N H O F .

LA KOMERCA EKSPOZICIO
En ia  Kongreso de BOULOGNE

Dum la kongreso esperantista de Boulo
gne-sur-Mer estis organizata, dank’al la 
sindonemeco de Finoj Brande kaj Joiret, 
de Sroj Deligny kaj Duchoclmis, interesa 
ekspozicio kiu estis unuanime batata de la 
kongresantoj. Oni vidis ĉio n pri Esperanto: 
literaturo, scienco, muziko, lernado, ins
truado, propagando inter blinduloj, presaro 
kaj komerco. Sed, la parto kiu plej intere
sigis la vizitantojn estis la  Komerca.

Eĉ ekster la kongresejoj en la stratoj de 
Boulogne, la esperantistoj plezurege rimar
kis, en preskaŭ ĉiuj stratoj, en plej gravaj 
magazenoj, anoncojn grande skribitajn, ĉu 
sur stelforma kartono, ĉu sur vitrado, : 
« Oni parolasen Esperanto ». Ili speciale 
satis, ĉe Sro Joiret, librovendisto, tre belan 
esperantistan ekspozicieton en la montra 
fenestro de lia magazeno. En la « Grand 
Cafŝ », kiu estis ornamita per verdaj stel
formaj lanternoj, oni tre ofte aŭdis espe
rantistojn mendi : « Kelnero, glason da 
Apertivo Zamenhof, glason da Esperanto, 
lason da Esperantine, glason da vino

sinjoro 
ajn frazojn es;

kriis
raporto pri la hieraŭa kunveno ! » En la 
stratoj, en la tuta urbo, blovis esperantistan 
venton en kiu oni povis ofte kredi ke oni 
trairis feliĉegan songon.

Ĉio tio ĉi iam pruvis al la kongresantoj 
ke ili estas alvenintaj en vera esperantista 
Urbo kie fine oni eksukcesis interesi ie 
esperanto la komercistojn kiuj generale 
respondas kiam oni provas ilin varbi :

« Mi ne povas lerni, ĉar tempon mi tute no 
havas kaj vi scias ke tempo estas mono ». 
Sed nun ili rimarkis ke esperanto povas 
tre efike monon altiri kaj, por sia profito, 
ili tuj eklernis nian lingvon. Multegaj el ili, 
kiujn mi revidis de la kongreso, sajnis tre 
feliĉaj kaj certe ne bedaŭris la malgrandajn 
klopodojn kiujn ili estis donintaj al espe
ranto. Plenigis la kaso kaj, sekve, konten
tigis la komercistoj ! Tiu rimarko jam sufi- 
ĉis por pruvi la taŭgecon de esperanto por 
la komercaj rilatoj kaj reklamoj. Sed tiu 
konviko igis pli kaj pli forta kaj tute venkis 
la plej nekredemajn skeptikulojn, kiam ili
kuragis eniri en la ekspozicion, malfermi 
la okulojn kaj rigardadi ĉirkaŭ si. Tie ili 
povis vidi, sur la muroj de la ŝtuparegoj, 
aregon da korespondado inter kiu multajn 
komercajn leterojn, kaj, en la salono, gran
dajn tablojn sur kiuj ili rimarkis komer
cadojn kies markoj estis esperantaj kaj 
reklamojn disdonotajn, kaj kiam ili pripen
sis ke la komercistoj tre malofte faras kaj 
daŭrigas reklamon kiam ĝi ne alportas 
bonon, ili fine pensis serioze kaj ekdiris 
ĉirkaŭ si ke efektive esperanto estas jam 
tre uzata por komercado.

La vidajo de la komerca ekspozicio estis 
ia konvikita. Inter ĉio, kion oni vidis, 
konvenas lce oni almenaŭ citu : Sron Du-
chochois (ŝipekspluato-Boulogne), kiuj dis
donis dum la kongreso I u,UUO reklamajn 
poŝtkartojn prezentantajn la kongresejojn : 
teatro kaj kazino ; Srojn Verlingue (artaj 
fajencoj-Boulogne), kiuj donacis mirindan 
fajencan pladon al Dro Zamenhof, kies 
portreto estis en la fundo ; Srojn Buignol 
kaj Farjon , kiuj aranĝis grandan stelon 
formatan de diversaj skribiloj kies markoj 
estas « Esperanto »; Srojn Richard (Bou
logne), kiu montris artajn esperantistajn 
juvelojn ; Srojn A usei, kaj Dimeux (B our

ne), kiuj ekspoziciis ĉampanon Zamenhof 
aj apertivon Zamenhof kiu certe baldaŭ 

povos kontraŭstari la faman Dubonnet ; 
Sron Cavemj (kukisto), kiu faris kukojn sur 
kiuj estis flagoj kaj steloj esperantistaj el 
verda sukeraĵo ; Sron Vonte (de Lyon), kiu 
falsitas sapon « Esperanto » por malma- 
kuli la stofojn, preparitan per panama 
ligno ; Sron Coquin (de Ste-Savine-Aube), 
kiu disdonis bonegajn desertojn : « Vafieto 
Esperanta » kiuj portis sur ili esperantajn 
proverbojn ; Sron Agrarion (de Ceret),kies 
bicikleton « Esperanto » oni rimarkis : sur 
ĉiu parto de la masino estis afideto kun la 
nomo, en lingva internacia, de la parto ; 
Srojn Michiels kaj lla im j (de Boulogne) 
kun la» regino de la likvoroj «Esperantine; 
reklamojn ilustritajn de la firmo Dore kaj 
K 0, de l'royes (manufakturo de trikajoj) ; 
belegan pentraĵon ; « La Eniro de Henriko 
la V 11* en Shrewsburv sur la_ korpo de la

ili
■ i:

jvoj j  , ii.u iu u ju  i e k lu m o jn  p i i  k u

o nepre certa rimedo kontraŭ atsmo « , 
apertivon « Esperanto », de E. Haffrein- 
gue (de Boulogne); specialan kremon por 
briligi metalojn (de Richard Mendi, de 
Rechenbergi ^reklamojn pri vinoj je espe
rantistaj nomoj (Sroj Brunet, de Rouen Kaj 
Jadeau, de Mercurey): belegajn poŝtkartojn 
reklamajn pri « Visko Esperanto » (bu
chanani Scott kaj K0, de Glascovv.

Ni citu ankoraŭ la reklamojn aŭ komer- 
caĵojn de Sro Brontin (kukisto-Boulogne) ; 
Sroj Moorees kaj K0 kiuj fabrikas belan 
leterpaperon kun esperanta desegno ; Sroj 
Enschut, pri kalendaroj esperantaj ; Sro 
Wicart, farmacisto en Roubaix ; Sro F. 
Carrŝ, fabriko de pipoj en St-Claude • 
firmo Pa tM , fonografaj cilindroj : firmo 
Hachette, jdena kaj riĉe h id ig ita  kolekto 
da libroj esperantaj; Cefeĉ, interesegaj
diverslingvaj « flosiloj » kiuj estas bonegaj 
propagandiloj; Sro \Voods, odoro « Espe
ranto » ; Sro Caudevelle, fotografisto de la 
kongreso, kiu baldaŭ vendos kolekton da 
postpartojn pri la kongreso ■ Presa Espe
rantista Societoj kiu ekspoziciis siajn bele 
eldonitajn verkojn, ktp, ktp, ktp.....

Se oni devus citi ĉion, kion estis vidinda, 
oni devus plenigi ĉi tiun jurnalon. Bonvolu 
tiuj, kiuj estas forgesitaj, pardoni tion al 
ni.

Post tiu rapida trarigardo tra la komerca 
ekspozicio de la kongreso, oni povas prave 
konkludi, kiel nia amiko Jos. Jamin, ke 
« on i povus  o rg an iz i p li v a s ta n  ekspoz ic ion ,

sed oni ne povus montri ion pli interesan ». 
Per ĝi, la esperantistoj kaj precipe la

A •

skeptikuloj, konstatis la grandajn pasojn 
faritajn de esperanto kaj certigis pri la 
nepra kaj definitiva triumfo de la bela 
lingvo de D ro Zamenhof, en Testonteco. Do, 
ni (iiuj laboru kaj varbadu, por ke, en la 
ekspozicio de la Dua kongreso, la komerca 
parto estu almenaŭ triobligita. Ni memoru 
ke oni devas dissemi por rikolti kaj ke se 
oni devas atendi pacience la sukceson, oni 
ankaŭ devas antaŭ ĉio helpi ĝian baldaŭan 
naskigon per senlaca kaj ĉiama agado !

P a u l  BOULET .

L a  K o m ita to  o rg an iza  de la  d u a  kongreso

La Organizado de la venonta dua kongreso 
estas komisiita al komitato speciala kies 
membroj estas Dro Zamenhof, SS. Boirac, 
Michaux, Dr° Mybs, Kol. Poilen, Geo. Sebert, 
«S. Boulet, Dervaux, Grabowski kaj Schnee- 
berger.

Laŭ Ciuj supozoj, la loko elektota estas urbo 
Berno. Pri la dato, nenio ĝis nun estas deci
dite.

Neceseco de In te rn a c ia  S ig no

Ni legas en Hungara Esperanto :
« Vieno, 19 junio 1905. — Tie ĉi mi bedau

rinde ne renkontis la vienajn Esperantistojn. 
Ili min atendis en la stacidomo, kiel rai pli 
malfrue aŭdis, sed pro  nehavo de Migilo, 

ni unu la alian ne vidis... a
Sen komento I

K u ra c is to  k u r a c u  v in  m e m

Amiko skribas al ni ;
En la numero sesa de « Esperanto », sub la 

titolo Esperanto kaj Pacifismo, mi legas : 
« trovigas ne multajn sengravajn manketojn n. 
Tiu akuzativo estas troa, ĉar la vortoj estas 
subjekto de trovigas. Estas okazo ripeti n Ve
llian! damus petimusque vicissim ». (Par
donon ni donas kaj petas laŭvice).

Estas tre utile ke la esperantistoj amike sin 
korektigas reciproke, precipe montrante, ali
landanoj al alilandanoj, la idiotismojn, kiujn 
lli uzas senrimarke.

D IV E R S IO J

K o n g re sa  m e m o r ig a  m eda lo

La speciala komitato, elektita post la kon
greso pri propono de tarota memoriga medalo, 
decidis transdoni la tutan aferon al la Oficis
taro de ia Esperantista Grupo de Boulogne- 
sur-Mer.

Sin turni al Sr0 Maurice Duchochois, Bou
logne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Franclando.

B e lg a  L ig o  E sp e ran tis ta

La 30an de julio okazis grava kunveno de 
esperantistoj en Antverpeno. La (ieestantaj 
samideanoj decidis fondon de « Belga, Ligo 
Esperantista » kaj voĉdonis pri la regularo. 
La kotizaĵo estas laŭvola. Oni povas sin turni 
de nun al la komitato atenda kies membroj 
estas : Fraulino Lecomte, S°i. Ch. Lemaire, 
L. Bianjean kaj, J. Jamin (Bruselo), Raym. 
Van Melckebeke (Antverpeno), kaj 6 ° Seynaeve 
(Kortrejko), aŭ al ia Belga Sonorilo.

Sv isa  E sp e ran tis ta  Societo

La jara kunveno de la Svisa Esperanta 
Societo okazos la 24*« de septembro 1905 en 
Lucerno, tuj post la kongreso por la Faco.

La fremdaj esperantistoj kiuj someradas nun 
en Svisujo estas varme invitataj partopreni 
tiun kunvenon. Precipe oni esperas vidi 
kelkajn trancajn amikojn Kies (ieesto estos 
samtempe honoro kaj plezuro por la svisaj 
grupoj. _________

H u n g a ra  E sp e ran tis ta  Societo

Dum septembro okazos en Budapesto la 
la unua kunveno de la nova Hungara Espe
rantista Societo kui anstatauas la antauan 
Unuigon de i Hungaraj Esperantistoj. Dum 
Augusto la Budapestaj samideanoj havis viziton 
de kelkaj italaj amikoj kaj nun iii atendas 
francajn.

Federac io  E sp e ran tis ta  K a ta la n a

En sia lasta generala kunvena (Barcelono, 
U / iv /Od) la F. E. K. decidis akcepti kiel daton 
por gia venonta kunveno en Ameiie-les-Bains,
ia unuajn tagojn de Augusto 1906.

Konsekvence gi respekte petas ke la orga
niza komitato ue la li* kongreso bonvolu 

»atenti tiun antauan decidon, kaj se eble ne
ii ksi la daton de tiu dua kongreso en la sama 
tempo, por ne malhelpi la propagandon kata
lana^

La venonta n-ro de Espero de Kaplanujo 
eliros dum oktobro.

Tra n ia j ko legoj

Lingvo Internacia. 15 Augusto, estas tute 
dediita al tre plena kaj tre interesa raporto 
pri la Kongreso verkita tre lerte kaj tre vivo
plene de Ia redaktoro de The British Esperan- 
tist. La paroladoj de D™ Zamenhof kaj la 
rimarkinda parolado de D™ Bein, el Varsovio 
estas tie en tuteco. Ni varme konsilas niajn 
legantojn kiuj ne estas abonantoj de la Revuo 
akiri tiun specialan numeron, neforgeseblan 
memorajon.

*
♦ *

Enhavo de nia hungara kolego « Esperanto » 
numero de Augusto : — Saluto al Kongre
sanoj. — La besto de la unua hungara rego 
Sankta Stefano, de J S chokatz . —  La knabi
neto, el Gorklj tradukita de Boris Ka t z in . —  
Vojaĝaj leteroj de JJ. S ussm uth . —  K ial estas 
la lingvo latina kiel lingvo internacia neebla, 
de Lud. W ol,f . — Kroniko. — ke.

Kiel oni vidas, la revueto estas interesa ne 
nur por hungaro! sed por «-iulandaj espe
rantistoj. Kosto : 4 fk jare; ĉe S* Marich Agos
to^  Budapest, IV., Papnovelde. 4-6.

*
* »

Imperiosa civitas estas Roma Societo Espe
rantista fondita la jufion lastan de Sro prof. 
Giambene, nia tre amema amiko kaj valora 
propagandisto. Gi kalkulas nur 30 membrojn 
kaj havas nur provizoran sekretarion. Sed 
certe tre baldaŭ ĝi bone sukcesos pro sia 
direktoro, kai ni atendas ke ĝi farigu vere 
« Imperiosa Civitas » I

Gefrataro Esperanta.

* *

Nia kara kunsocietano Dro Vargas donis 
pri Esperanto duan paroladon. Tiu okazis la 
24a“ de l monato Majo en la salono de la Medi
cina Societo o Pedro Escobedo » en Meksiko,
antaŭ multa kaj inteligenta aŭdantaro. kon
sistanta preskau ekskluzive el doktoroj aŭ 
lernantoj je medicino.

La parolanto elmontris la utilecon de Espe
ranto en ĉiuj brancoj de la scienco kaj precipe 
de la medicino, kaj proponis al la ĉeestantoj, 
kaĵ  generale al ĉiuj membroj de la Societo 
« Escobedo » fondi en Meksikio « Medicinan 
Esperantistan Societon b similan je laste fon
dita a Medicina Esperantista Societo » en 
Franclando.

La Meksika Lumturo (junio 1905).

« ♦

Le Cicerone de la 31a de augusto daŭrigas 
tre interesan analizon de la opinioj de la gaze
tistaro pri nia kongreso, kaj anoncas ke elti
p o j  el tiuj artikoloj estos presataj en aparta 
broŝuro.

La Revue de 1'Esperanto citas longan pecon 
el nia lasta numero.

n T ra  la  M ondo  »

Dura la kongreso oni tre rimarkis la 
unuan numeron de nia bela Ilustra revuo Tra
la Mondo.

En la 2“ kaj 3“ n-roj, aparte dediĉitaj al la 
Kongreso, oni povos legi : « Interview a de 
Dr0 Zamenhof, de Kapitano Cap6 , Sefredak
toro; raporton ilustritan pri la Kongreso, kun 
portreto de Dro Zamenhof kaj de multaj Cefaj 
Kongresistoj; raporton pri la vojago en An
g lio n  kaj Calais on.

Manuskripto de 1’Majstro plenigos fine tiujn 
interesajn numerojn. Jarabonkosto : 8 fr. ĉiu- 
lande. Escepte, kaj nur por la 3 unuaj nume
roj, provabono : 2 fr. 25.

Sendi mendojn kaj mandatojn al « Adminis
tranto de Tra la Mondo, 15, boulevard des 
Deux-Garcs, Meudon (S.-et-O.) France. »

P o r la  p ro p ag an d o

Kelkaj personoj petis de ni la permeson 
represigi en franclingvaj gazetoj eltirajojn el 
Esperanto. Ne nur ni donas volonte al ĉiuj 
tiun permeson, sed eĉ ni insiste petas tiujn 
el niaj samideanoj kiuj havas rilatojn kun 
jurnaloj, revuoj, ktp, reproduktigi kiel eble 
plej ofte la artikoletojn publikigitajn en franca 
parto sub la titolo « Varietas », kun aŭ sen 
cito de la deveno.

Estas ja necese altiri ĉiumaniere la atenton 
de la publiko al la demando pri internacia 
lingvo kaj ni kredas ke ofta ripetado de tiaj 
artikoletoj estas taŭga rimedo por tiu celo.

* P r i  Id io m  n e u tr a l

La Akademi (aŭ plivole Kadera beviinetik 
volapuka) estis fondita de lnternacia kongre
so Volapuka de 1889 en Parizo, por reformi 
Volapukon.

Nur en jaro 1893 ĝi — kun malakcepto de 
Sro Schleyer — komencis labori, kaj Idiom 
Neutral naskiĝls*nur en 1902 per la publikigo 
de la germana lernolibro de Rosenberger; sed 
ĝi estis proksimume ellaborita jam en 1898. 
En tiu jaro 1898 la Akademi tradukis ĝian 
nomon en Idiom neutral kaj alprenis la novan 

j lingvon por siaj cirkuleroj.



. E S P E R A N T O  •

Giaj membroj ne povas do esti rigarditaj 
kiel eksvolapukistoj, sed kiel reprezentantoj 
de la volapukistoj, malgrata la ekskom unio  de 
Schleyer. L aŭ  sia propra konteso, ili sin 
helpis' per esperanto same kiel per a lla j l in g 
vaj projektoj, el k iu j esperanto ne ankoraŭ 
ostis d is ting in ta  sin per sukceso.

Komunikaĵo de S* Couturat.

L A  M A L O

L I N G V A J  K L A R I G O J
de Dro ZA M E N H O F

(s e k v o )

A d v e r b o  k a j  A d j e k t i v o .

En la  tempo, kiam estis verkata la « Dua 
Libro, » la demando, ĉu oni devas d ir i« estas 
varme » a ŭ « ĝi estas varma, » ne estis anko
raŭ absolute decidita kaj la uzado de unu for
mo estis tiel egale bona, kiel la uzado de la 
dua. Nun tiuĉ i demando iom post iom perla 
uzado akceptis jam decidon pli difinitan.

La adjektivo difinas la substantivon au la 
pronomon havantan sencon de substantivo 
(responde la demandon kia) kaj la adverbo 
difinas la verbon (responde la demandon 
kiel). Tial ni diras : « la vetero estas 
bona n, « li kantas bone ». Tamen en la  
okazoj, kie la difino apartenas precize nek 
al substantivo aŭ pronomo, nek al verbo, 
ni ofte ne povas decide diri, kian demandon 
hia aŭ kiel) nia difino devas respondi kaj 

kian formon ni devas uzi. En ĉiu alia lingvo 
tiu ĉi duba demando estas decidata per la 
sankcio de 1’uzado, — en nia lingvo ni kon
silas uzadi en tiuj okazoj ĉiam la adverbon ; 
ekzemple : « estas varme »,« estas vere », 
« ĝi estas vere » (sed se la difinata « ĝ i » 
havas la sencon de substantivo, ĝ i kompre
neble devas esti uzata kun adjektivo: 
ekzemple : « lia parolo estas mallonga, sed 
ĝi estas konvinka »). Letere la vorton 
u ĝi » ni konsilas ĉiam uzi nur en tiu ĉi 
lasta senco, t. e. nur por anstataŭi objekton 
aŭ aferon (kiel « li » anstataŭas personon); 
sed en esprimoj senpersonaj kaj senobjek
taj ni konsilas neniam uzi la vorton « gi » 
(ekzemple « hodiaŭ estas varme » kaj ne 
« hodiaŭ &i estas varme ») ; tiam la duboj 
en la uzado de la adjektivo aŭ adverbo per 
si mem defalos.

Esperantisto, Januaro 1891.

*
• #

La formoj « multe da laboro » kai a multa 
laboro » estas egale bonaj. Egale bonaj 
ankaŭ estas la esprimoj « mi konas tiom 
homojn » kaj « mi konas tiom da homoj » 
sed ne bone estus diri « mi konas tiom da 
homojn », ĉar en la lasta esprimo la formo 
a homoj » dependas ne de la vorto a ko
nas » sed de la prepozicio « da », kiu ne 
postulas la akuzativon.

Esperantisto, Decembro 1890.

*
♦ *

Estas diferenco inter « multaj homoj » 
kaj a multe da homoj » : « multaj homoj » 
=  diversaj homoj (ciu aparte) a multe da 
homoj » =  granda nombro da homoj (kune).

Esperantisto, Junio 1893.

Vidu 1’artikolon adjektivo en nia vortaro
Esperanto-Esperanta. N. d. I. Red.

Oni diras ke du aferoj estas malaj kiam 
ili estas egalaj je kvanto, sed kontraŭaj je 
kvalito. Logike, du malajoj ne povas ekzisti 
samtempe, aŭ ilia kunigo nuligas ambaŭ. 
Tiel faco ia ne povas esti samtempe, kava 
kaj malkava (konveksa). Nur pri ebeno oni 
povas diri tion, sed tiam la kaveco, kiel la 
malkaveco estas ambaŭ nulaj.

En ordinara lingvo, oni ne sin embarasas 
kun tia logiko. Ŝufiĉas ke ambaŭ aferoj 
iom kontraŭus unu la alian por ke unu estos 
la malo de Talia. Jam de longe oni rimarkis 
la strangajn rezultantojn de tiu sistemo (I). 
Sed la profitoj kiujn oni trovas en tiu for
laso de la lokigo pura estas tiaj ke oni devas 
danki D r° Zamenhof, ke li tie ankaŭ havis 
la kuraĝon pliŝati la praktikecon ol la per
fektecon (2).

*
♦ •

Tamen en la plimulto de okazoj, la malajoj 
estas efektive malaj, tio estas ke ili oscilas 
ĉirkaŭ la nulo kaj kompensas sin. Tiel, afero 
kiu estas tiel malutilanto  io kiel uf/iapro alio 
estas entute neutila, ĉar egalaj utiloj kaj 
malutiloj sin nuligas reciproke. Tial S°Boi- 
rac proponis la jenan regulon por provi ĉu ma
lajoj estas bone formitaj aŭ ne. L i konsilas 
meti la vorton en la frazon : ne nu r tji estas 
ne — , sed plie ĝi estas mal — . Efektive 
tiel oni unue alvenas ĝis la nulo (ne nur 
ĝi estas ne —) kaj poste transpasas tiun 
punkton (plie, eĉ) por alveni al rekta malajo. 
Por verboj ankaŭ same ni diros: ne nu r tio 
ne mankis, sed eĉ tio malmankis. Tiel ni 
vidas klare ke la vorto malmanki signifas 
tie : esti en troa kvanto, sufiĉegi.

Unua klaso el la nelogikaĵoj estas la 
popolaj trodiroj kiuj rigardas la neesto kiel 
malo de Testo. Laŭ tio oni tre ofte uzas mal 
anstataŭ ne simpla. Tiel oni diras m anum o 
anstataŭ nelumo, malviva anstataŭ neviva? 
malforta anstataŭ senforta kvankam oni 
vidas tre klare ke tie mal, aldonas nenian 
novan ideon. Tio ĉi sendube korektigos iom 
post iom, sed ne estas grave.

A lia multe pli granda venas de tio ke oni 
osciligas ambaŭ malajojn ne ĉirkaŭ la nulo, 
sed ĉirkaŭ ia gradaĵo Kiun oni konsideras 
kiel ordinara grandeco de Tajo konsiderata. 
Tiel, homo granda, en komuna lingvo estas 
homo pli granda ol kutime, kaj kiel kom
preneble nomon malpli granda ol kutime 
oni nomos malgranda.

Tiel same, kompare al ia stato de sufiĉeco 
da havopri kiu ĉiu persono kaj ĉiu lando faras 
al si propran ideon, oni nomas tiun kiu 
superas tiun kvanton: rie a, kaj tiu kiu ne 
atingas ĝin malrida.

Same ankaŭ, rigardante la horizontan 
ebenon kiel meza komparilo, la homo nomas 
alta ĉion kiu estas supre kaj malalta ĉion 
kiu estas malsupre. Ekzemple por maristo, 
la montetoj de I' bordo estas altaĵoj kaj li 
parolos pri la malaltegaĵoj de la maro. Male

(1) Vidu : S° G. \V. Bullen : Small Is not 
well expressed by malgranda, because size is 
ust always an advantage — in a lady’s hand, 
for instance. I should prefer a new word, 
parva for small.

... Such words as malfermi or plimalgran- 
diĝi are comical !

(2) Vidu : M. de Beaufront: ĉu la lingvo 
internacia devas esti perfekta ?

la  montaĉasisto nomos malaltaĵoj la ebena- 
ĵojn kiel fluas riveroj kaj kuŝas urboj, mal
supre sub liaj okuloj.

Tio estas tre simple, sed oni tiel vidas ke 
la kompara mezo ŝanĝante laŭ la io konsi
derata K a j ankaŭ laŭ l a  fantazio de T kom
paradoj naskigas el tio la plej neklarigebla 
konfuzo teoria. Poplo malgranda povas esti 
multe pli granda ol la plej granda homo. 
Plie por multaj aferoj, ne estas komuna 
mezuro. Kiam mi rajtos diri ke mi skribis 
grandan rondon sur la tero ? ĉu kiam 
mi laŭiros ekvatoron? Kaj nun, kiam ni 
scias gis kia eteco neimagebla atingas iaj 
vivaĵoj, kiam ni rajtos paroli pri malgranda 
besto ? Sedla popola lingvo ne bezonas tian 
precizecon, kaj se Esperanto iam ĝin bezo
nus, gi sendube scius trovi en “ si mem 
manieron reatingi la necesan logikecon kaj 
klarecon (I).
___________  O. W .

(i) Se oni en ia okazo estas embarasata pro 
la nelogikeco de Tuzo de mal, oni povas tre 
facile elfumi la mafacilajon per uzo de abor
toj et eg. Anstataŭ diri malalta arbo, kio 
estas sensencajo, oni diros alteta arbo, esprimo 
facile komprenebla kaj neniel kontraŭlogika.
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Kristnaska sonorado (A. Christmas Carol) 
de Ch. Dickens, esperantigita de M. Westcott 
(Revievv of Revievvs Office, Londono, prezo 
1,50 fr).

Mi ne konas la originalon anglan de tiu 
rakonto. Sed mi povas diri ke mi legis tre 
facile tiun Cl esperantan tradukon. La lingvo 
de ĝi estas tre prizorgita kaj la stilo bonega. 
Car A Christmas Carol estas unu ella ĉefver- 
kaj, kiuj faris rajte la famon tutmondan de 
Ch. Dickens, ĝia traduko estas do, pro du 
kaŭzoj, laŭdinda akiro por la esperanta lite
raturo.

La Novjara Donaca de Ministro de S. L. 
(Esperanta Presa Societo, rue Lacepĉde, Pa
rizo, prezo 40 centimoj).

La aŭtoro de tiu ĉi spiritplena broŝureto 
fantazias ke la franca Ministro de la publika 
instruado ordonis ke esperanto estu instruata 
en la supraj lernejoj de la lando. Pri tiu temo 
sin malvolvas gaja sceno, en kiu montriĝas la 
esenco kaj ecoj kaj estonteco de nia internacia 
lingvo.

Bonega verketo !

MEMORAJO
DE LA

I» Kongreso do Kaperanto

Post la grandega kaj fruktoplena sukceso 
de la I» Universala Kongreso de Esperanto, 
multaj esperantistoj demandis ĉu estus eble 
aĉeti aron da kolektotaj memorajoj pri tiu 
grava historia okazo. Por kontentigi tiun de
ziron, estos sendataj al ĉiuj kiuj pagos du

FRANKOJN :

!• Kongresa libro, de Paul Boulet. Tiu libro, 
164-paĝa, bele eldonita, enhavas multajn n u 
trajojn (inter kiuj belan portreton de D° Zame* 
nhof kaj artan fotografejon de la profesoroj- 
komitatanoj de la grupo de Boulogne), poe
ziojn de D° Zamenhof, Interesan gvidolibron 
enhavantan ĉiujn utilajn sciigojn pri Boulo
gne, gravan deklaracion kiun D° Zamenhof 
legis dum la Kongreso kaj kiun ĉiu esperan
tisto devas koni, plenan frazlibron francan- 
esperantan por turistoj kiu enhavas ĉiujn fra
zojn necesajn dum voiaĝo kaj estas utilega 
lernilo kiu tre helpos la praktikan lernadon 
de nia lingvo;

2* Broŝuro enhavanta la projektojn diskre
tajn de la komisio elektita dum la Kongreso ;

3* Adresaro de la gekongresintoj ;
4» Detala programo de la kongresaj festoj;
5' Specimeno de la Karto de Kongresano ;
6B Specimeno de la Kongresa Poŝtkarto, de 

S0 Roflet de Tile :
6* Diversaj cirkuleroj pri la organizacio de 

la Kongreso.
Ni konsilas al ĉiuj kiuj deziras ricevi tiun 

interesan aron da kongresaj memorajoj ke ili 
sendu kiel eble plej baldaŭ sian mendon al :

S° Paul B o u l e t , sekretario de la i* Kon-

f reso de Esperanto, 49, Strato Louis Duflos, 
oulogne-sur-Mer (Franclando).

LA  N U M E R O J i  ET S

La numeroj I kaj 2 de Esperanto estas 
elvenditaj. A l la novaj abonantoj ni do 
povas sendi nur komencante de n0 3.

Tamen restas al ni tre malmultaj n0 I kaj 
2, kiujn ni povas vendi po O fr. 30 unu, kaj 
O fr. 50 ambaŭ afrankite.

N IA  LU K SA  ELDONO

Laŭ la deziro de kelkaj abonantoj ni 
decidis krei luksan eldonon de Esperanto 
komencante de n0 9.

Tiu eldono presata sur bela papero dika, 
kun ĉia ebla zorgo kaj korekteco, estos sen
data en koverto al abonintoj je prezo de 
kvar frankoj por dekdu numeroj sinsekvaj. 
Aldonajoj kaj donacoj estos rizervataj por 
tiu speciala eldono.

L 'A d m in is t r a n t o .

PO ST U LU  I PO ST U LU  I PO ST U LU  I

* ESPERANTO +
en ĉiuj librejoj ka j ĵ  urnaloj oj.

LIBREJO L. LAMIOT
CŬRET — (P.-O.) — Franco

FonetiKO Litera, de M. V erem a  (elvendita). O 50 

Provo de Khemia nomaro de P. Be r t h e l o t . O 50 

Tiuj 2 verkoj estas presitaj sen sursignoj.

LA SIGNO ESPERANTISTA
pstn.fi

LA VERDA STELO
kaj

la  v e rd a  ste lo  estas la  S IG N O  a G A S S E  n

la plej bela — malkara — simbolanta kaj sola 
vere disvastigita Internacie rekonilo esperanta.

Ne estante teksaĵa, gi ne difehtiĝas.
Pomalgrando I  IV#» ĉe la ĉefaj Grupoj an la mondo; 

pogrande (rabato 20 *|« por almenaŭ 12) ĉe :
E m i lo  G a s ie  

Strato Phalsbourg, Ha vro, Francujo.

J.
STOPILOJ EL KORKO

CĜRET (P.-O.) Franco.

RONDI  R ANTO
bele ilustrita esperanto-bulgara Jurnalo.
Estas rezervitaj nur kelke da jarkolektoj, 

kiuj estas vendeblaj : de Tunua jark, plena 
IO fr.. I-a jark, sen n-roj I, 2, 5 fr., li-a jark, 
plena 4 fr. Ill-a jark, nur 6 n-roj 3 fr.

Acetataj tutaj tri kolektoj 15 fr.
Tolbinditaj ambaŭ kolektoj 17 fr.
Aĉeteblai ĉe 8-ro G. P. O r e ŝk o v , sekre* 

tario de Tklubo • Stelo » en Plovdiv, Bul
gario .

armeo militistaro : soldatoj kun 
nemilitantoj | -ano : ĉiu klu 
akompanas armeon, 

armi 2 provizi per necesaj 
iloj = - Sipon, - aparaton | plej
ofte per bataliloj : - solda
tojn, - fortikajon | -o, -ajo: 
ilaro = ĉevala -; - de elektra 
Lejda botelo | -o, -ilo : bata
liloj = Sildo, glavo, kiraso 
estas -j. 

armito veg. (arnica
doronicum).

aro I* alvorto: montras mul
ton da samaj objektoj for
mantaj kune tuton = arbaro, 
humaro, Stuparo.
2e mezuro de areeco(lOOm.kv) 

arogi 2 pretendi al, elpostuli 
ion sen respekto de rajtoj 

de aliu = leono -is al si la 
plej bonan parton ; tiu poli
cano -as al si senliman povon 
| -a, -anta : kiu pretendas 
malrajte al io ; plejofte pri 
estimo, obeo, ke.; malĝen- 
tila, fiera = ofte novriĉulo 
estas -.

arsenato Stofo venena (arsena 
pentoksido). 

arseno Stofo simpla metalojda 
(As =  74,4) 

artemizo g. de veg./'artemisia;, 
arterio sanga fluejo dekora. 
artiflKO maniero speciale el

pensata por sukcesi je io = li 
evitis la malfacilon per stran
ga - ; ruzo kaj insido estas 
-j malaŭdindaj. 

artiKi I  esti ligata tiel ke ia 
movo estas ebla = korseto de 
insektoj -as kun ventro | 
-o, -ajo : loko kie unu aŭ 
multaj pecoj de aparato ia 
-as: osta - ; ĉiumova - de 
Kardan’ | el-igi: disigi la pe
cojn de artikado | -membruloi: 
dua branĉo cle la generala 
klasigo de bestoj ; 5 klasoj : 
krustuloj, araneidoj, mil- 
piedoj, onikoforoj kaj insek
toj.

artiolo 1« speco de vortoj, (la)

En Esp. estas nur unu formo de a. 
Vorto la havas preskaŭ sencon 
de montra adj. «iu ; oni uzas ĝin 
nur kun vortoj jam  difinataj aŭ tuj 
difinotaj :
a) aŭ per antaŭa parolo: hundo per
sekutis leporon; lacigante Ia leporo 
sin kasis.
b) aŭ per anoncata tuja klarigo: Ja 
demando estas jena : kial vi...
e) aŭ per almeta frazo: jen estas la 
pomo hi un mi trovis; vi estas Ja 
homo, kiu jam  hieraŭ venis, 
d) aŭ tiel ke ĝi estas sola en sia 
maniero, aŭ enhavas la tuton de 
unu gento : Ja suno brilas; (a japa
nujo; estas flavaj; Ja hato estas 
malamiko de la rato.
Rim. oni vidas ke, en tri unuaj I 
lar: tiu, kaj en kvara, la =  ĉiu. 
Vidu: E. S. ĉ: II. kaj Lingvo Inter
nacia n» 93, p. 212.

2* peco, parto difinita for
manta mem tuton: - de leĝo,
- de gazeto ; -de insekto. 

artiŝOKO veg. (cynara
skolymus) 

arto kapablo utiligi naturajn 
fortojn por realigi ion kiu ne 
estas en la naturo : la - de 
konstruado, tiu altajo estis 
kreita per - | bel- : arto efiki 
impreson de belo sur aliuj 
= poetarto, pentrarto estas 
senperaj belartoj, dum kan
tarto, dramarto, .muzikarto 
bezonas realigantojn | -a : 
artefarita, nenatura = Espe
ranto estas - lingvo; - rivero;
- fajro | bel-a : kiu rilatas 
belarto = je ĉiu homo estas - 
sento | -isto : kiu havas ar
ton ; ofte = belartisto.

artrito malsano de artikoj, 
ascito akvomalsano. 
aseKuri 2 fari ambaŭligan kon

trakton (asekura akto) tian 
ke iu, nomata -anto pagos 
al aliu, nomata -ato, sumon 
difinitan en definita okazo, 
kondiĉe ke T -ato pagu al 
-anto definitan renton = ase- 
kurantaj societoj -as kontraŭ

brulo, drono de Sipoj, perdo 
de rikoltoj, ke. | -igi : igi 
asekurata = mastro devas 
-igi siajn laboristojn kontraŭ 
metiaj riskoj ; patro saga 
-igas sian familion kontraŭ 
sia morto.

Esprimo mallonga : asekuri rikol
ton, Sipon =r asekurigi sin kontraŭ 
perdo de rikolto, drono de sipo 
sia, ke.

asfalto speco de b itum o  firma. 
asflKsio sufoko, halto  de la 

spirado, 
asKarido intesta vermo

(ascaris).
aso V. ludkarto, 
asparago g. de veg.

(asparagus). 
aspido serpento (vipera aspis). 
aspiri I  (al) deziri, sopiri por:

- al la gloro | -anto : kiu -as 
al io = aspiranto-kapitano.

asterio g. de bestoj (asterias). 
astero g. de veg. (aster). 
astro Ciela korpo = sunoj, 

planedoj, stelnebuloj estas

atani 2 ekmalpaci, ekbatali kun, 
komenci militi kontraŭ = la 
ventego -is subite la Sipon ; 
soldatoj -as la malamikojn ; 
la dubo - Sin | -o : ekmal- 
paco, ekbatalo = ricevi -n 
de malamikoj, suferi -n de 
malsano, 

atenci I  entrepreni atakon kri
man (malmulte uzata), 

atendi 2 resti ie ĝis okazo aŭ 
veno de io = vi -u tie ĉi ĝis 
mia reveno, aŭ mian reve
non, aŭ atendu min ; - la 
vagonaron en la stacidomo ;
- la tagiĝon, leteron, ke. | 
-a : klu utilas anstataŭ es
tonta = regularo -a, kons
truajo -a ; ĝis kiam oni 
estos fininta la novan domon, 
mi loĝos atende tle Cl.

ateneo noktobirdo (athene). 
atenti 2 direkti sian Intelekton 

al io a - argumentadon, -

problemon ; legi -e, kun -o ; 
aŭdantaro -a, lernanto -ema; 
li promesis meti -on al mia 
peto aŭ - mian peton, 

atesti 2 certigi la verecon de 
io=m i -as jure ke la afero 
tiel okazis; Siaj larmoj -is 
Sian doloron ; malvere - | 
-o : certigo pri io = - pri ler
nado, - pri kapableco ; for
lasa - | -anto: kiu -as. 

atingi 2 frapi, aŭ preni lon 
malproksiman, = la sago -is 
birdon flugantan ; li estas 
tro malgranda por - la fruk
tojn de Tarho; tiu pafilo -as 
je 800 metroj | kompare = ni 
post longa laboro -os la 
celon ; peni -. 

atlaso i" speco de silka teks- 
ajo | 2* ^artlibro =* geogra
fia

atriplo v g. iatriplex
hortensis). 

afi elektiga vorto (kunjunkcio 
alterna).

aii devigas elekti inter la p ropr
ajoj kaj formeti la aliajn =  aŭ vi 
min mortigos, aŭ mi vin mortigos; 
aŭ vi estos kulpa, aŭ mi estas 
kulpa; pli mallonge . vi aŭ mi 
estas kulpa ; elektu lin aŭ min ; 
li aŭ lia frato ne venos : unu devas 
resti hejme.

audi 2 ricevi impreson de sonoj 
I -o, -ado : impreso efikata 
de sono sur spirito ; kapablo 
ricevi tiun impreson | -itorio: 
aŭdejo.

aŬKCii i  proponi pli altan pre
zon por vendotajo | -o: sur- 
propono | -e vendi : vendi al 
la plioferanto | -isto : kiu 
faras aŭkcian vendon, 

aŭrinulo veg. (primula
auricula).

aŭsKulti 2 aŭdi kun atento = 
oni devas ne nur aŭdi pro
fesoron, sed ĝin aŭskulti; mi 
audis kvankam mi ne aŭskul- 
tis.

aŭtoro kreinto, verkinto.

avari i  Sparegi = avari sian 
penon, - en sia mankado | 
-a : Sparema, plej ofte pri 
mono j -ulo : monamegulo. 

avelo, -eto fruktoj de avelarbo 
(corglus avellana). 

aveno veg. (auena). 
averti 2 I* informi, antaŭsciigl 

= avertu nin kiam ii venos, 
t  2« deigi, deturni = averti 
dangeran.

avidi 2 havi grandan emon al, 
deziregi = avidi gloron, rme
con, ke. | -a : ema, dezira = 
rigardo avida, 

avo patro de T patro aŭ de 
la patrino.

MI

patro PATRINO

AVO AVINO AVO AVINO 

(patra) (patra) (patrina) (patrina)
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avizi 2 informi, sciigi | -o : 
sciigo, informo, anonco, 

azeno mam. (equus asinus). 
azoto Stofo simpla gaza

(R =  19,93).
ankaŭ nitro, nitrogeno.

B (bo) konsonanto plaŭda - 
sona | B : nomo de tonoj kies 
nombro de vibradoj estas 240 
aŭ duobloj, 

babili i  paroli multe kaj vante, 
bagatelo vantajo. 
haiti 2 kuiri en forno, 
balai 2 forpusi, Sovi = la ser

vistino -as la karberojn dis- 
ŝutltajn sur la planko | kom
pare : la vento balaas la

polvon, la fumon | -ilo: fasko 
de junko aŭ branĉajoj, aŭ 
brosego kun tenilo por purigi 
la plankojn, la kortojn, ke. 

balanci * 2 movi alterne ĉirkaŭ
E  unkton fiksan |-iĝi: moviĝi 
alance ; kompare : dubi an

taŭ malaj decidoj =* mi -as 
ĉu mi venos aŭ ne. 

balbuti I  havi malfacilon por

{>aroli.
daŭ adv. ; post mallonga 
tempo : mi revenos - ; ĝis - ! 

baleno g. de mam. (balena) f 
-ajo : korneca Stofo en buŝo 
de iaj -oj. 

balKono elstaranta teraso an
taŭ fenestro, 

balo kunveno dancanta : par
topreni -on | -eto: danca 
teatrajo i -etistino: dancis
tino por baletoj, 

baloti * I  elekti per kalkulo de 
opinioj esprimataj: ili -is por 
rajtigi defegaton. 

balzamo nomo de kelkaj reti
noj aromaj: mirho, benzoo, 
olibano, ke. 

bambuo veg. (bambusa). 
bandaĝo aparato kuraca por 

vundoj, ostrompoj, hernioj, 
ke., ke.

banderolo peco de rubando 
papera dedicata al ia uzo : 
imposta -, posta -, sigela -. 

bando aro senorda de nomoj 
aŭ bestoj: - da rabistoj, - 
da korvoj ; vintre la lupoj 
iras bande, 

bani 2 trempi en akvon: sin - 
en maro. 

banito komerco de mono.
mb. bankiero, anstat. bankisto.

banto llgajo da rubandoj, 
bapti 2 doni bapton \ -o : la 

unua sakramento de l Ekle-
zlo.

baralto dometo, domaĉo, bu- 
daĉo.

barbastelo vesperto (sy notus 
barbastella). 

barbo mentonhararo.
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Les lam p ionsde  Boulogne sonteteints, 
les chants, les discours, les baris fran
cais, les hurras angla is se sont tus ; 
c ’est 1’heure de faire le b ilan de nos 
victoires.

Car, disons-le de suite, ce fut une 
vraie victoire, un  succĉs inesp£re dont 
la plus large part revient a nos am is 
de Boulogne au i se sont surpasses. 
L ’inlassable M ichaux avec ses lieute- 
nants Boulet, Lephay, M me Bergier, 
M Ue Pannevin et tant d ’autres toujours 
sur la brĉche, avec un entrain endia- 
bie, coramunicatif, nous avaient prepare 
un  vrai triomphe.

Ce furent des journees inoubliables 
d'enthousiasme, de fraternite et de 
concorde oŭ chacun, taisant ses prĉfĉ- 
rences et ses idees personnelles, tra- 

vailla pour le bien de la cause et celui 
de 1’HumanitĜ.

Je ne citerai, comme preuve, que ce 
petit fait bien s ig n i f ic a ^ : Un grand 
journa l Parisien, de ceux qui ju squ ’ici 
ne nous mĜnagaient pas leurs aimables 
sarcasmes, avait envoye un rĉdacteur a 
Boulogne pour crocjuer sur le vif la 
farce Esperantiste. Le reporter avait 
deja a igu isĉ sa plum e pour un  de ces 
bons petits artides blagueurs qui faci- 
litent la digestion du bourgeois pacifi- 
que. II d6barque a Boulogne et croit 
rŝver. II se voit transporta dans un pays 

inconnu, au m ilieu  de gens qui parlent 
une langue h a rm on ie co , aree la viva
d i  et la facilite d ’eiocution de compa- 
triotes qui s’entretiennent dans leur 
langue maternelle. II entend des d is
cours enthousiastes cju’il comprend 
presque sans avoir appris la langue, ii 
assisto a des reprĉsentations the&trales 
oŭ prennent part des acteurs de sept 
nationalites diversos ; et le sceptique
d ’hier se sent pris d ’une emotion pro
fonde et ne peut plus cacher son adm i
ration pour rhom m e qui a su crĉer une
* t t t r “ TI ’ * • I t «

telle oeuvre. II revient fi Paris, oublie 

sa blague, oublie son rdle de raii leur 
professionnel, et, nouvel apĉtre de E s 
peranto, chante en un article de trois 
colonnes les louanges de Zam enhof I

*

Vendredi, 27 ju ille t , 4 heures du soir. 
—  Sur le emai de la gare du Nord nous 

attendons i’express d ’Aix-la-Chapelle : 
Le D r et M ine Javal qui vont offrir une 
h o sp ita li^  p r in c ip e  au Maltre, Huet 
avec un  gros bouquet de roses fi la 
m a in  pour M m0 Zamenhof, de M £n il qui 
fredonne son nouvel a ir « E n  la  mno- 
don venis... » Chaussegros et m oi. La 
locomotive siffle, le train entre en gare, 
le flot des voyageurs s ’ĉcoule et nous 
regardons en vain. Nous commen^ons 
& etro inquiets. Le voici enfin, qui cher
che les am is qui 1’attendent I E t au ris- 
que d ’ameuter le publie nous crions 
a V ivu Zam enhof », ce cri qu ’il enten- 
dra des lors sonner sans cesse fi ses 
oreilles dans son voyage triom phal fi 

travers la France et 1’Angleterre.
C ’est un  petit homme alerte aux 

;rands yeux dont les larges prunelles 

•leues, derriĉre les lunettes d ’or, ont 
un  regard doux et contemplatif qui 
contraste avec la vivacite du geste et 
de la parole. II marche fi petits pas ra
pidos, redressant son buste pour ne 
pas perdre un pouce de sa petite taille, 
en rejetant la teto en arriero. On sent 
que ce modeste se fait violence pour 
paraitre decide, que ce tim ide est un

doux obstine qu i, par un  gpatta effort 
de volonte, joue dignement le rĉle dif
ficile qui lui incombe. II essaie d ’ou- 
blier qu ’il n ’est q u ’un pauvre petit me- 
decin de Varsovio, inconnu daris son 

pays, homme de cabinet, qu i ignore le 
monde ; ii accopte avec resignation les 
hommages, les acclamations, les hur
ras que lo n  pousse sur son passage ; 
ii les accepto, le regard perdu dans le 
vague comme s ’il se mouvait dans uri 
reve, non pour lu i m ais pour son obu- 

vre, pour cet Esperanto son enfant, sa 
chim ĉre au triomphe de laquelle ii a 
fait le sacrifice de sa fortune, de son 
repos, de sa vie.

Les premiers mots fu re n t: « faites 
de moi ce (jue vous voudrez ». II se livre 
pieds et poings lies pour le bien de la 
cause, et aussitot le voilfi lance dans 
le tourbillon. Le soir meme de son ar
m e e  ii nous rend visiie a la Sorbonne 
oŭ les fervents des reunions du ven
dredi soir l’acclament. Pale, visible- 
rnent emu, ii repond avec peine fi rios 
souhaits de bienvenue. Nos reunions 
parisiennes, modeste prelude des g ran
dos fĉtes de Boulogne, lu i serviront 
dentrainom ent. Successivement a notre 
d istribution des prix, a la ^cep tion  du 
Conseil m unic ipal, puis au banquet du 
2 aoŭt, sa parole safferm it de plus en 
plus. II sent que le terrain est solide, 
qu ’il peut marcher avoc confiance vers 
lo succĉs dont ii ne peut plus douter.

Samedi 5 aoŭt. —  Nous partons en 
masse par l ’express de 8 h. 35. Nous 
avons couvert ie train d ’affiches « Es
peranto » et bon gre, m al gre, nos com- 
pagnons de voyage subissent nos d is
cours et deviennent Esperantistes m a l
gre eux.

A  m id i, nous debarquons fi Boulogne. 
Boulogne n e s t plus Boulogne ; c’est 
I’Esperantujo. On ne croise aue des 
gens portant l ’etoile verte a la bouton- 

niere ; aux vitrinas des m agasins on 
annonce que « oni paro las en Espe
ranto  » ; aux fenetres Hotte le drapeau 
vert et blanc avec 1’etoilo a cinq bran- 
ches. Rue Thiers, le G rand  Cafe est le 

rendez-vous des Esperantistas ; on y 
boit 1’aperitif Zam enhof et 1’Esperan- 
tine, 1’orchestre de tziganes joue la valse 
Esperanto, on y lit le journa l « Espe
ranto » que les crieurs hurlent dans les 
rues, a la d evan tu s  pendent des lam- 

pions veris en forme d ’etoile, tout est a 
I’Esperanto !  E n  face s ’ouvre une courte 

rue au fond de laquelle on aper<?oit le 
theatre. Sur la facade brille un grand 
transparent lum ineux  reproduisant en 
couleurs le dessin qui orne la couver
ture de notre brochure rouge de propa
gande.

Pour une semaine le theatre est de
venu la propriete des Esperantistes et 
sa salle n ’est pas trop grande pour 

contenir le flot de ceux qui sont accou- 
rus de tous les coins du globe. Nous 
sommes p lus d ’un  m illie r et vingt lan

gues diversos ont ici des representants. 
C ’est la tour de Babel avant la diversifi
cation des langues ; et cette fois les 
D ieux  complaisants, revenus de leur 
erreur ancienne, soufflent dans nos 
ames 1’esprit de concorde et de frater
nite qui n ’a pas failli u n  seul instant.

A u  fover du theatre M . Deligny a 
organise une superbe exposition ; les 
m urs et les tablas sont couverts de do- 
cuments. La salle, cependant tres 
grande, n ’a pas suffi et ii a fallu tapis- 
ser les m urs du double escalier qu i y 

conduit. O n  y etouffe ; Deligny et les 
charmantes jeunes filios qui le secon- 
dent se m ultip lient pour vendre les li
vrea, les brochures, les plumos, les

cravons, les falences, les gateaux, les 
cartes postales, les pipes, les liqueurs, 
les bicvclettes Esperanto. Ici cest un 
A ng la is qu i se promene gravement avec 
un drapeau blanc portant 1’eLoile verte 
au bout de son parapluie, la c’est Leo 
Belmont de Varsovio qui, sur le ton le 
p lus s6rieux, sangie dans sa redingote 
noire, debite des calembourgs et des 
spri taj oj.

Le soir, a 9 heures, ouverture offi
cielle. M ichaux nous presento, le maire 
de Boulogne nous souhaite la bienve
nue, le president de la Chambre de 

Commerce fait une charmante petite 
allocation en Esperanto et finalement 
Zam enhof nous lii un  superbe discours 

ui se term ine par une belle poesie.
Uuand ii so rassied c’est plus que de 

lenthousiasm e, c ’est du delire. Tout le 
monde ost debout, les Francais battent 
un  ban, les A ng la is  poussent des hur
ras, on crie Vivu Zamenhof, Vivu E s
peranto, Vivu M ichaux, on trepigne, 

on sem brasse I Zamenhof, pale demo- 
tion, se leve, se rassied, se relevo, sa- 
lue, resalue, et ne sait comment repon
d i  a une telle ovation ; et dans la loge 
davant-scene d ’oŭ elle assiste au triom 
phe de son m ari, apres avoir, pendant 
tant d annees, partage ses peines, M ,u0 

Zam enhof pleure d ’attendrissement. En  
attendani la representation theatrale qui 
va suivre, ori se repand dans les cou- 
loirs.

J ’avais dit dans un  de mos articles 
avant le Congrĉs que non pas les meil- 
leurs Esperantistes, m ais les plus ri- 
ches viendraient au Congres et je  me 
suis trompe, et je m  en felicite. Voici 

le batalilon des Esperantistes de la 
premiere heure : G rabow ski de Varso
vio qui ecrivit jad is  le prem ier ouvrage 

apres Zam enhof ; Ostrowski de Yalta 
qui m avoue  (Ĝ bonheur !) no pas sa- 
voir d ’autre langue etrangere que I'E s
peranto ; Leo Belmont de Varsovio, 
Avilov de Tiflis, Nylen et Ahlberg de 
Stockholrn, le D r K rikortz qui jadis 
convertit indirectement D ijon et M lle 
H ilda Cederblad dont nous avons tous 
lu le « Norde de la  polusa Rondo  » et 

d ’autres que j ’oublie pour n ’avoir pas 
pu les connaitre dans cette foule.

Les A ng la is  avaient donnĉ en m asse ; 
iis etaient au m oins 200. A  leur tete, le 
colonel Poilen, superbe dans ses uni- 

formes varies, Mudie, Clegg, M iddle, 
M iss La\vrence, M iss S im s,"M iss Sha- 
fer, Reeve l humoriste, Geddes et les 
presidents des divers groupes, Joseph 

Rhodes, Felix Moscheles, C h r is te n lu n  
des promoteurs du mouvement ecos- 
sais (jui, avec autorite et sur un  ton 
jovial, savait toujours arrĉter les ora- 
teurs trop bavards, par un  bon mot. 
L 'A llem agne etait ropresenteo par les 
groupes do Berlin, Francfort et Ham- 
bourg, Borel, Barthel, D r Mybs, ete... 
La Belgique nous avait onvoye ses 
meilleurs propagateurs, Joseph^Jam in, 
Maurice Seynaeve, Ravm ond V an Mel- 
ckebecke et une petite centaino d ’au- 
tres. Jo rem plirais ce numero si je  de- 
vais citer tous ceux avec qui j ’a i pu 
conversor dans notre chere langue : 

R icardo Codorniŭ, 1’aim able president 
des Espagnols ; Sabadell de Barce
lono, K ŭhn l de Prague, Otto S im on, 
de Ungar Hadschich, le Pasteur Schnee- 
berger de Suisse et 1’abbe Peltier, et 
la grande triomphatrice de ces journees 
memorables, M ,ne Rosa Junck de Bor
dighera, notre grande diseuse, come,- 
dienne, cantatrice que le D r Zamenhof, 
aux applaudissements de tous, nous a 

iroposĉe comme professeur de diction 
Esperanto.

Que ceux qui osent encore traiter 
1’Esperanto do jargon  aillent ĉcouter

Junck et iis apprendront a connai
tre I harmonie de notre langue correc- 
tement prononceo par une femme !

I

Lund i, 7 aoŭt, la journeo du Casino.
A  m id i on arrive en foule pour le 

banquet. La grande salle des tetes ne 
suffit pas a nous contenir et le trop 
plein se deverso dans le restaurant. A u  

Champagne commencent les discours. 
M ichaux, 1’adjoint au maire et le presi
dent de la Chambre de Commerce de 
Boulogne, ouvrent le feu ; Zam enhof 
repond : et chaque fois que Zamenhof 

parle ce sont des applaudissements, 
des cris, des trepignements a faire 
crouler les m urs ; les Francais battent 
dos bans, les A ng la is  poussent des hur
ras et Tami Christen, au risque de 1’6- 
craser sous sa corpulente personne, 
bondit sur la table pour com m ander lo 
ban Ecossais. E t voici que tous les 
A ng la is , Irlandais et Ecossais se 16vent 
et chantent sur Ia ir  de M albrough, des 
couplets auxquels je  ne comprends 
qu ’une chose, c’est qu ’ils honorent la 
personne pour laquelle on les chante.

Les Esperantistes sont des gens fort 
eioquents.

Dix-sept discours d ’orateurs appar- 
tenant a douze nationalites differentes I 
E t pour term iner, le pasteur Schnee- 
berger et l’abbe Peltier sont venus, la 
m a in  dans la m ain , nous parler de la 
fraternite des religions chretiennes par 
1'Esperanto I

Le jeune Privat, de Genĉve, merite 
une mention toute speciale. E n  un d is
cours improvise, dans une langue ex- 

cellente, avec une prononciation par
faite, ii est venu nous parler au nom  
des jeunes pour les jeunes. M . Privat 
n ’a, parait-ii, que IO  ans et ii parle 
avec la facilite, l ’assurance et la pre
cision d ’un  veritable orateur. Que E s 
peranto recrute dans le monde une 
centaino d ’adeptes de cette valeur dans 
la jeunesse et notre cause est gagne© I

Le soir, bal costume : le bal des na- 
tions oŭ chacun portait son costume 
national.

Ce fut un coup dceil charmant. Le 
clou de la fĜte fut la danse G6orgienne 
de M . et M ,ne Avilov.

M me Avilov toute gracieuse dans sa 
robe de satin jaune , avec ses longues 
boucles brunes encadrant son visage, 
faisant vis-a-vis a son m ari superbo en 
son costume de cosaque du Caucase 

avec sa longue houpelande brune et 
son bonnet dastrakhan .

I'out cela, dira-t-on, ce no sont que 
jeux  et am usem ents. Oui, m ais ces 
jeux  turent utiles car iis affirmĉrent la 
diversite de nos originos dans notre 
fra te rn ite  union.

Les travaux du Congrĉs finirent 
officiellement le mercredi 9, au soir, 
par le vote de la dedaration de Zam e
nhof que nous publierons dans notre 
prochain numero, et un  beau d is
cours de M . Boirac.

Le jeud i, a m id i, nous nous embar- 
quions pour Folkestone.

A u  haut des mats flottait a cĉte de 

notre drapeau tricolore le pavillon vert 
et blanc de 1’Esperanto.

C ’etait la premiere fois que jo  met- 
tais le pied sur le soi anglais.

Les A ng la is , dit-on, sont froids, r6- 
serves, d ’un  accueil courtois m ais se
vere. Nous ne nous en sommes gu6re 
a p e lu s  I On se serait eru plutĜt dans 
quelque ville du M idi, au m ilieu  do 

m 6rid ionaux exuberants, et seul le 
chant grave du « God Save the K ing  » 

nous rappelait de temps a autre a la 
realite.

II taut avoir vu le petit aldermann
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de Folkestone avec sa grande barbe 
blanche, ses culottes courtes, sa Chaine 
d ’or au cou, poussant ses hip !  ktp I 
hip !  auxquels r^pondaient des hurras 
formidables, pour savoir cjuels tresors 
iTerithousiasme nos am is anglais ca- 
chent sous leur fVoideur eoutum iĉre !

Les deux vius d ’horineur que nous 
oflrirent successivement les municipali- 
tes de Folkestone et Dover furent des 
manitestations grandioses dont la si
gnification n ’est pas douteuse.

L ’Esperanto a en Angleterre des ra- 
cines profondes qui l’y fixent ĉi jam ais .

*
* *

Le dimanche soir, 13 aoŭt, j ’attendais 
Zam enhof ŭ la gare du Nord. II reve
n a j  harasse, fourbu de tant de dis
cours, de banquets, de vins cThonneur, 
de m usique, de the&tres, de hais, mais 
heureux, complĉteraent h e u r e u x  comme 
un  homme qui, aprĉs avoir souffert pen- 
dant de longues annees, aprĉs avoir 
luttĉ sans trĜve, aprĉs avoir perdu for
tune et sante pour le triomphe dune  

idĉe, voit enfin poindre 1’aurore bril
lante d ’un  jour longtemps attendu.

A ux  fetes de Boulogne, Zam enhof est 

entre vivant dans la gloire et E s p e 
ranto a definitivement conquis son droit 

de cite dans le monde.
A m is , profitegis du succĉs et mar- 

chons tiĉrement en avant & la conquete 

de 1’Univers.

Carlo  BO U RLET .

POIGNEE DE NOUVELLES

Un aimable correspondant me fait alraable- 
ment — puisqu'il est aimable — remarquer 
que dans madernlere « Poignĉe de nouvelles », 
tout en signalant l’excellente information du 
Journal qui. en effet, publia presque chaque 
jour des depeches de son correspondant de 
Boulogne, nous avions ornis de parler de 
celle du Temps, encore plus precise et plus 
detaillee.

Une foule d’autres journaux ont consacre 
des artlclcs'au Congrĉs ou i  1’esperanto. J'en 
ai lu dans le Journal, Ven ai lu aans I'[{uma
nita, j'en ai lu dans le Figaro, j en al lu ....
beaucoup, et j'en ai encore plus & lire. 
Plus de quatre cents extraits de journaux rae 
reclament sur raa table de travail.

Je demanderai au lecteur quelque replt 
avant de 1'informer en detail de l’opinion que 
la presse a emise sur la grande manifestadon 
esporantino. Dans son ensemble, elle est 
bonne. Les quelques rares journalistes qul 
ont eru devoir faire de 1'esprit aux dĉpens da 
1’esperanto l'ont fait si bien aux depens de 
leur propre esprit, qu’un jour j ’en donnerai 
quelque echantillon pour dilater la rate des 
esperantistes.

*
¥ •

La Revue de VEsperanto (Le Cicerone, de 
Boulogne, du 31 aoŭt), nous a fait Thonneur 
et le plaisir cle reproduce une partie de lar- 
tiele de Esperanto, eignĉ Vidinto. Nous Ten 
remercions vivement, en meme temps que du 
bon accueil qu’elle fait k notre journal.

M. Muffang, professeur au Lycee d^Angers, 
a publie dans la Revue d'Anjou du 15 rnai un 
long et excellent article sur rEsperanto.

J ’ai souvenance qu’il y a quelques annees 
un Recteur dAcademie, trĉs fervent esperan
tiste, profita de sa prĉsidence k une distribu
tion de prix dans un lyc6e pour recommander 
aux « jeunes eleves » 1’etude de 1’esperanto 
durant leurs longues vacances.

II y a eu des imitateurs.
M. Boucon (dont nous avons publie rĉcem- 

merit le succes dans le concours esperantin 
Hachette) a prononce k la distribution des 
prix du lycee d’Annecy un discours intitule 
« La Langue Internationale ». Inutile de dire 
qu’il s’y agit de 1’esperanto.

M. L)eshayes, professeur, a eu, lui aussi, 
l honneur de prendre la parole a la distribu
tion des prix du lyc6e de Sens. II l a ecrit en 
vers, ce qui n’est pas donne a tout le monde. 
Nous en extrayons deux strophes consacrĉes 
a 1’esperanto :

DĉjA, sur messager de la bouche k 1’oreille,
Un fil unit la terre k la terre ; et bientOt 
Clairounera, chant pur d'un monde qul s^veille, 

L,harmonieux Esperanto.

Etnouspourrons,et vous pourrez, vous, sanscombattre, 
Prudents, foris, coniiants, mais non points dĉraunls, 
Peuple a peuple achever le rĉve d’Henri Quatre 

En fondant nos Etats-Unis.

R E G T IF IC A T IO N

Une erreur typographique nous a fait dire 
dans notre compte-rendu du Congrĉs, que le 
Dr Zamenhof, ne se crovant pas Vautorite 
necessaire pour conduire les seances du Con- 
gr6s, avait demande k etre remplacĉ par I un 
des vice-pr^sidents.

« Si Zamenhof avait dit cela — nous ecrit 
M. Boirac, qui fut appele dans cea conditions 
k prendre la prĉsidence du Congrĉs — tout le 
Congres se serait lev6 pour protester, et je 
n’aurais jamais consenti k presider a sa 
place ».

Nos lecteurs ont deja compris qu’il fallait 
lire activite au lieu d’autoritĉ. Le Dr ĉtait en 
effet tres fatigue et ne se sentait pas la force 
physique nĉcessaire pour conduire le travail 
des sĉances.

VARI  E T E S

L’EXC0RSI0N EN ANGLETERRE

L ’abondance des matiĉres nous avait 
oblige a ecourter le compte-rendu de cette 
excursion a lacjaelle d’ailieurs notre corres
pondant special — legĉrement blesse — 
11’avait pu se rendre. Voici quelques detalis 
sur cette interessante visite aux groupes 
anglais de Douvres et de Folkestone.

Partis de Boulogne, a midi, par le paque- 
bot « Onward », les congressistes sont 
arrives a Folkestone k I h. 1/2 et ont ete 
regus a 2 heures par la m un ic ipa le  et la 
Chambre de Commerce.

Un banquet a ete offert & Mme Zamenhof.
La recesion a ete trfes cordiale. Des dis

cours ont ete prononcas en esperanto et en 
anglais. Le docteur Zamenhof a ete longue- 
ment acclame par les esperantistes anglais. 
Apr6s avoir assisto aux diverses rejouis- 
sances organisas par la municipalite en 
leur honneur, et aprĉs une promenade dans 
la ville, les congressistes ont pris &6 heures 
le train pour Douvres.

A Douvres, nouvelle recepton par la 
municipalite et la Chambre de Commerce. 
Les vins d ’honneur ont ete offerts aux ex- 
cursionnistes et des toasts portes par les au
toritas au docteur Zamenhof et aux espe
rantistes etrangers.

Un certajn nombre de congressistes ont 
repris la nuit le paquebot pour Calais et 
sont arrives k Boulogne ŭ 2 n. 31. fatigues 
mais trĉs contents de leur voyage.

Les autres esperantistes restes k Dou
vres visitferent vendredi le port et le trans- 
atlantique « Deutschland », le chateau et 
s’embarqu6rent ŭ une heure, sur I’ « In 
v i t a  » qui les Tamena a Calais vers 
2 h. 15.

Une recepton k laquelle assistĉrent le 
maire de Calais, les membres de la muni
cipalite et de la Chambre de Commerce 
leur fut faite.

Voici d’ailleurs le programme complet 
de la journee :

A 4 heures, recepton du groupe esperan
tiste a la salle Saint-MicheL

A 5 heures, visite d’une usine de tulles, 
du nouveau theatre.

A 7 heures, diner esperantiste.
A 9 heures, au Casino, soiree de gala, 

gratuite et reservee aux Esperantistes et 
leurs invites,

LE B A B ELI S M E

Extrait du iournal « Le Matin », 19 aoŭt 
1905 : depecne de son envoye special k 
Portsmouth (Etats-Unis), k propos de la 
conference russo-japonaise :

« La discussion est difficile a suivre, car 
on parle souvent quatre langues : le russe, 
le francais, 1’anglais et le japonais, 
M. W itte  emplovant tantot le russe, tantot 
le francais, que M. Nabokoff traduit en an
glais, et que le secretaire japonais traduit 
en japonais k M. Komura. Ge dernier re- 
pond en japonais, que le secretaire traduit 
en francais. Le traducteur japonais, con- 
naissant mal le francais, ii arrive qu’il tra
duit incorrectement et que MM. \Vitte et 
Komura discutent sur des points qui ne sont 
nullement mis en avant par eux. On de- 
couvre bientot 1’erreur et on commence une 
discussion nouvelle. »

C o m m u n iq u ĉ  p a i ' M. C o u t u r a t .

DES FAITS

Dans le Journal du 6 aoŭt notre sami
deano Emile Cherblanc publie un long 
article sur 1’Esperanto dont nous extrayons 
les lignes suivantes :

.....C'est seulement le jour oŭ la presse, ce
grand et indiepensable intrument de relation 
de la vie moderne, presente et diffuse 1’idĉe 
que la connaissance en devient commune a 
tous et que quelque chose de plus est entre 
dans la pratique courante de la Societe, 
accroissant 60n patrimoine de bien-etre.

II en fut ainsi, naguĉre, pour ne pas remon- 
ter plus avant, lors des premiĜres applications 
des rayons X, de la t^lĉgraphie sans fil et du 
radium. Cestce qui se passe aujourd’hui pour 
1'Esperanto...

La meilleure preuve que 1’Esperanto pos- 
sdde bien toutes les qualitĉs a’une langue 
vivante, n'est-ce pas 1’aventure arrivĉe, 1’an 
dernier, au docteur Fruictier ? II revenait du 
Havre, en compagnie d’une Allemande et de 
deux Anglaises. A la table d’hote d'un grand 
hotel de Rouen, oŭ iis avaient pris place pour 
dĉjeuner, iis causaient en Esperanto. Or, ii y 
avait autour d'eux beaucoup d’Anglais et 
quelques Francais, qui se chuchotaient tous : 
« Savez-vous de quelle nation sont ces gens 
qui parlent une langue si harmonieuse ? s

D un bout a 1’autre du monde, maintenant, 
1’Esperanto se lit, 8'^crit, se parle, rend des 
services inappreciables.

II y a trois ans deja, M. Tarbouriech, pro
fesseur au collage libre des sciences sociales, 
a pu traverser la Russie, la Sibĉrie, le Japon 
et revenir par les Indes en trouvant partout 
sur son passage des esperantistes aupres des-

Suels ii pouvait recueillir les renseignements 
ont ii avait besoin.
Un jour, c’etait au commencement de la 

guerre russo-japonaise, on apporta pour la 
traduire, aM. Cart, professeur a alleraand au 
lycee Henri IV, une d^pĉche ecrite en Espe
ranto. Elle venait de Vladivostock et etait 
signee d’un gendai russe, qui 1'adressait i  
une grande maison frangaise de fournitures 
militaires, pour lui passer une commission 
trĉs importante. Or, au moment oŭ cette 
dĉpeche lui ĉtait remlse, M. Cart donnait des

renseignements sur 1’Esperanto k un jeune 
Japonais qui voulait 1'apprendre pour aider ŭ 
le diftuser dans son pays. La coincidence 
etait piquante.

II y a deux ans, a Grenoble, un esperan
tiste russe. qui ne connait pas le francais, 
visite la ville. II apercoit sur les murs 1’afliche 
d’une reunion de propagande qui a lieu ce 
jour-la II 8’y rend, et, aux applaudissements 
de 1'auditoire ĉtonnĉ, ii converso longueraent 
avec M. Boirac, l’actuel recteur de 1’Univer- 
site de Dijon, et ii prononce un discours que 
les esperantistes prdsents traduisent h leurs 
amis 6bahis et convaincus.

Je regus un jour 1'avis qu’un esperantiste 
tcheque ma vlendrait voir. C’etait le jeune 
ingenieur Edouard Kiihnl. Nous passames 
ensemble une journee entiere, dont je garde 
encore le meilleur souvenir. Je ne connais pas 
le tchĉque, ii ne connait pas le francais ; 
grAce k 1’Esperanto, nous tinmes la conver
sation la plus agreable qui se puisse imagi- 
ner... De omni re scibili. Kiihnl, au cours 
d’un long voyage a travers la France et l’An- 
gleterre, allait d’esperantiste en esperantiste. 
II en trouvait partout.

A quelque temps de li ,  j ’avais la visite de 
son ami Balik, qui me conta la curieuse aven- 
tu» j^que voici. Le conservateur du musee de 
lumine, d'oŭ li se trouvait alors proche, 
I avait raande pour lui traduire un article 
d’u»e revue archeologique tcheque. Mais 
M. le conservateur ne connaissait pas encore 
1’Esperanto, — ii l'a appris depuis ; on s’expll- 
qua comme on put en allemand trop bref, et 
Balik, pour satisfaire la curiosita de 1’archeo- 
logue, dut traduire en Esperanto 1’article de 
la revue que des esperantistes lyonnais retra- 
duisirent en francais.

Mais ii est un exemple plus probant A lui 
soui que tous les autre». Allez au 33 de la rue 
LacĜpede. entrez dans la boutique verte de la 
Sociali d'imprimerie esperantiste et vous 
verrez des gens au travail dont la langue 
commune et constante est 1’Esperanto, la 
seule possible entre eux, puisqu’il y a l i  
mel6s dea Francais, des Allemands, des Hon
grois, des Roumains, des Russes, et souvent 
bien d’autres.

Aussi 1'heure ĉtait venue vraiment de con- 
voquer k se reunlr les espĉrantistes du monde 
entier.

E. C herblanc .

BIBLIOGRAPHIE

Cours complet desperante, par E. Matton 
Paris. Librairie Hatier).

Voici encore un nouveau Cours desperan te . 
Abondance de biens ne nu it pas, au contraire. 
Aux esprits hum a ins  si divers, ii faut des 

Iguides egalement divers pour les conduire au 
but.

Et celui-ci est un guide sur et bon. Sur, 
car ii reste du commencement k la (in en con- 
formite absolue avec les rĉgles ĉtablies par le 
Docteur Zamenhof. Bon, car ii est a la fois 

i complet, simple et succinct.
Cet ouvrage a  la grande o r ig in a l i^  d ’avolr 

eM compos^ non par un hom m e qu i s’occupe
Y de langues par mĉtler, mais par uu math^ina-

tlcien — M. Matton est un ancien eleve de 
1’Ecole Polytechnique. — On y trouvera done 
Ies qualites de clarte, de raisonnement et de 
deduction logique que donne la pratique des 
sciences mathematiques.

NOTRE EDITION DE LUXE

Rĉpondant au dĉsir de quelques abonnĉs, 
nous avons resolu de creer une Edition de luxe 
de Esperanto, a partir du n0 9. Cette Edition, 
tiree sur beau papier fort avec tout le soin et 
la correction posslbles, sera envoy6e sous en- 
veloppe aux abonnes, au prix de quatre francs 
pour douze numeros consecutifs. Divers sup- 
plĉments et primes seront rĉservĉs k cette 
edition speciale.

L ^ d m in is t r a t e u r .

AVIS A U X  DŬPOSITA IRES

Pour eviter des retards et des frais de cor- 
respondances, les dĉpositaires de Esperanto 
sont invites a ne retourner les inventus que 
le 15 du second mois qui suit la vente. Ainsi, 
le 15 courant retour nous sera fait des inven- 
dus des numeros 2, 3 et 4 seulement; le 15 
octobre les numeros 5 et 6, ete.

Les depositaires de G ranger pourront al-
longer ces dĉlais de quinze jours.

Nous r^pĉtons k ce propos que nous ne

faisons aucune remise sur les numeros peri* 
mes. Les numeros I  et 2 sont presque 
epuisĉs. II ne nous en reste qu’un trĉs petit 
nombre d’exemplaires que l on peut encore se 
procurer aii prix de O fr. 30 Tun ou O fr. 50 les 
deux, franco.

Nous tenons a la disposition des d6po- 
sitaires de notre journal un ecriteau ainsi 
congu : |

*  ^ s p e r a n t o  ^

i  o  e™*4

Nous 1’adresserons franco & ceux qui 
nous en feront la demande, en les debitant 
de O fr. 35.

E S P E R A N T O  est en ve:

dans toutes les GAHiES

POUR APPRENDRE 1’ ESPERANTO
O n emploiera Tune des raĉthodes cl-dessous

3u i, trĉs diverses, s 'adapten tparfa item entaux  
ifferents degrĉs de cu lture  des Ĝtudiants.
Les jeunes gens frais em oulus des cours 

secondaires em plo leront avec p ro fit le  manuel 
Carl, les primaires au contraire auront p lus de 
facilita avec les livres de MM. Lambert ou 
DeliKny. Les personnes que n ’effraye pas un 
travail assidu et m ethod ique u tiliseront avec 
fruits les trois volumes Grammaire, Commen
taire et Thames de M. de Beaufront. Enfin  
les gens pressus emporteront en w agon  ou en 
bateau la petite brochure Esperanto et pour
ront arriver avec elle seule k une connais
sance tres sudisante de la  langue.

(S’adresser au bureau du journal)

L’Esperanto en IO legons, par Th. Ca r t , et 
M. Pa o n ie r . —  Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. de  Be a u fro n t . —  Prix : 
I  fr 50.

Thames d’application, Lexicologie, Syntaxe, 
Formation des mots de VEsperanto (avec le 
vocabula ire des mots employ6s), par L. de  
Be a u f r o n t . —  Prix : 2 francs.

Commentaire sur la Grammaire Esperanto, par 
L. de B h a u fr o n t .  Prix : 2 francs. ■

Vocabulaire Francais-Esperanto, et Esperanto-! 
Francais, par Th. (Ja r t , M erc k en s  et P. B eR' 
THELOT. —  Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Francais-Esperanto, par L. de
Bea u fro n t . —  Prix : I  fr 50.

Dictionnaire Francais-Esperanto, par L. dB 
Bea u fro n t .—  (Paraitra aans le cours de 1905.)

Cours 61ementaire desperante, par M. D elig n y . 
—  Prix : O fr. 60.

Esperanto, petit manuel en neuf legons avec 
petit vocabulaire. —  P r ix : O fr. IO, franco

Lettres commerciales, avec vocabu la ire  com- 
mercial en 4 langues, par Ch . L am bert  et 
P. Be r t h e l o t . —  Prix : O fr. 50.

Pour la langue internationale, par L . Coutu* 
rat , 0.05, franco, O fr. IO.

^Esperanto, seule vraie solution de la L. I. 
auxiliaire, franco, O fr. 15.

Programme du certiiica t d ^ tu d e  et du  certi- 
ficat de capac it i , 0.25, franco, O fr. 30.

Cours Pratique desperante)
Par C h . L am bert  

Professeur k la  Faculte des Lettres

de 1'Universitĉ de Dijon.

P R IX  : O fr. 75
S ’adresser au Chasseur Frangais, k Salnt- 

E tienne (Loire).

'E S T E  ET ACHA! DE LIVRES E »  TOUS GESRES
Exportation — Gommissions — Importationfl

U K C H E H C  U K »  E  IV L I B R A I H I E

Librairie J. R0UX-MESNIL
154, avenue du Maine, PA R IS-14'

Deposltaire de Esperanto.

Le Gŝrant : Paul B e r t h e l o t .

Ceret. — Imp., Lib. et Hei. L. L a m i o t .

carte POSTALE. — Nous 6ditons une carte postale de propagande portant 
verso, suivant le modele ci-dessous, la grammaire, syntaxe et prononciation de I’Bi 
ranto, une !ettre-exercice et un petit vocabulaire pour traduire cette lettre.

T - __ A .  _ _ . . .  M U  ^  A  H r i  A l  . 1 . 1  T . .  . . . __ I  _ n  . . « f l r  r I /v

au 
Espe

ranto, une ieure-eAeruiuu et uu  poni- . « d u m i r e  pour tradu ire  certe iam e .
La carte sera tiree sur beau carton, modale ofiiciel francais. Ceux de nos lecteurs qui 

voudraient 8'en procurer le pourront faire dan» nos bureaux, au prix de uu  franc cin- 
quante le cent, ou dte francs le mille, franco.

Le recto est divisi en deux pour la correspondance, suivant le modale nouvellement
o A m i a

G R A M M A IR E

O marque le subst. : patro — pĉre. 
u\ marque Vadjectif: patra — pa- 

ternel.
E  marque I’adverbe : patre — pa- 

ternellement. 
j  marque le pluriel: bon*J patroj 

— boos pere».

Le V erbe
Pronoma : mi, je ; ci, tu; li, ii I 

si, elle ; ĝi, cela ; ni, nous; vi, vous; 
ili, eujc, ellea; si, soi-m6me; oni, on. 

A,* marque le prĉsent: li ama»
— ii aime.

I*  marque U passŭ : ni ami»
— nous avons aim6.

O» marque le futur: vi amo» — 
vous aimerez.

U »  marque le conditionnel: ŝi 
amu» — elle aimerait.

U  marque Vimpĉratif: venu — 
venez.

I  marque Vinfinitif : esti — 
Stre; ami — aimer.

A n i  marque le participe prĉsent 
a cti!: famota — faisant. 

I o i  marque ie participe passŝ 
actir: farinta — ayant fait. 

A l  maraue le participe prĉsent
passif: amata — etant aim6. 

I I  marque le part. passe pas
sif: amita — ayant6t6 aimd.

Lstimata Sinjoro 
nur tiu-ĉi poŝtkarto mi 

hav as la honoron prezenti 
al vi la lingvon

E 8 P E R A M T O

Vi pov’as vidi ke la lingvo 
estas tre simpla, tre facila.

Se vi volas skribi au paroli 
kun personoj de aliaj nacioj, 
vi devas lerni la lingvon 
internacian Esperanto.

Kun respekta saluto,

P R O N O N C IA T IO N

Toutes Ies lettres se pronon-

V O C A B U L A IR E

pour traduire la lettre ci-dessus :

tiu-di celui-ci tre trĉs
mi je . se .
hav- avoir sk rib- Ecrire
honoro honneur aŭ o u
lingvo langue kun auec
vi vous alia a utre
pov- pouvoir nacio nation
vid- voir dev- devoir
ke aue lern- apprendre
est- ttre Inter entre, inter

C = ts
ĉ = tch
s = ss
ŝ = ch

1:i e = 6

g = g dur 

u = OU
ŭ = w  anglais, outras bref

le» autres comme en francais.
Pas de nasales : an, on, un, ete. 

Pas de li m ou ille . Pas de lettres 
doubles : ph, ch, au, ou, gn, ete.

S Y N T A X E

.. a Pas de teminin gramma- 
ticai, ies nonis de femelles se ter- 
minent en In o .  Particle est inva
riable : In  =  le, la, les. Ijadjectif 
R accorde eo nombre avec le subs
tantia mais non en genre : la bela 
hato: le beau chat; la belaj katinoj : 
les belles chattes. Le verbe ne 
change ni pour les personnes ni

f»our les nombre» : rni amas : 
aime ; ui amas ; vous aimez.
On marque par un n  le complĉ- 

ment direct de ia phrase ; la cons
truction est absolument libre : mi 
vin amas ou mi amas vin : je vous 
aime; la kato kaptas ratojn: le chat 
attrappe des rata.


